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Felmentették a csengelei földbérlök 
monstre pőrének összes vádlottját 
Nincsen bi/onyilva, hogy a bérlők azérí adtak össze pénzekel, meri az OFB 

befejezel! eljárását meg akarlák változtatni 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Szegedi járásbiróságon dr. Ráday László já-
rásbiró pénteken délelőtt hozott Ítéletet a 
csengelei földbérlök ügyében. A vád szerint 
a csengelei bériők különböző izgatásokra örök-
áron akarták birtokba venni a várostól bérelt 
földeket. Ennek érdekében szervezkedtek, kül-
döttséget vezettek az Országos Földbirtokren-
dező Bírósághoz olyan időben, amikor az 
OFB már lezárta a megváltási eljárásokat. A 
földbirtokrendezési eljárásokkal kapcsolatos 
rendeletek szerint a már befejezett OFB Íté-
let ellen felebbezésnek helye nincsen és ki-
hágást követ el az, aki az OFB eljárásával 
szemben uj eljárást sürget, vagy igér. 

A' monstre kíhágási pör előzményei 1927 
végére nyúlnak vissza, amikor arról volt szó, 
hogy az OFB a város összes külterületi mező-
gazdasági ingatlanaira elrendeli a megváltási 
eljárást. A csengelei bérlők öröme azonban 
korai volt, mert a bérlők közül alig része-
sült valaki az eljárás előnyeiből. Amikor a 
csengelei bérlők ennek tudatára ébredtek, 
szervezkedni kezdtek. 

Több ezer bérlő mozdult meg a tanyákon. 
'A város hatóságának intézkedésére a rend-
őrség is nyomozni kezdett. A rendőrség több 
heti munka után fejezte be a nyomozásokat. 
A nyomozás eredménye alapján az ügyészség 
az OFB elleni kihágás cimén eljárást indított 
dr. Szabó Gyula ügyvéd, az Úgyvédek Nem-
zeti Szövetségének elnöke, dr. Hokses Zoltán 
ügyvéd, valamint Nippold János, az OFB 
főmérnöke ellen, akik a vád szerint szervez-
kedésre szólították fel az elégedetlenkedő bér-
lőket . és az OFB ítéletének megváltoztatását 
Ígér ték. Munkájuk költségeire pénzt vettek 
fel a bérlőktől és azzal hitegették az elégedet-
lenkedőket, hogy magas összeköttetéseik ré-
vén az OFB ítéletét meg tudják változtatni. 
Eljárás indult meg ezenkívül kilenc csen-
gelei gazda ellen is, ak ik a vád sze r in t az 
elégedetlenkedők szervezkedését előmozdítot-
ták és az elkeseredett bérlőktől pénzeket vet-
tek fel. 

A szegedi járásbiróságon ez ügyben egyszer 
már tartottak tárgyalást, amikor is a vád-
lottakat hallgatták ki. A vádlottak kivétel 
n é l k ü l tagadiák bűnösségüket. Az O F B el-
járása ellen nem izgattak és működésük csu-
pán arra szorítkozott, hogy a hozzájuk for-
dult csengelei bérlők panaszára megígérték,. 
hogy a magas földbéreket megpróbálják le-
szállíttatni. 

Dr. Szabó Gyula és dr. Hokses Zoltán buda-
pesti ügyvédek ügyvédi meghatalmazást Írat-
tak alá a hozzájuk fordult bérlőkkel, akiknek 
megígérték, hogy érdekeikben eljárnak. A bér-
lök ezután maguk között az ügyvédi költségek 
fedezésére pénzt gyűjtöttek, de nem azzal a 
célzattal, hogy az igy összegvüjtött pénzek-
kel az OFB régebbi Ítéletét megváltoztassák. 

Az első'tárgyaláson a vád több tanú kihall-
gatását kérte, amit a biróság el is rendelt. 
A pénteki tárgyaláson több mint 20 tanút 
hallgatott ki a bíróság. A tanuk kivétel nélkül 
azt vallották, hogy ők, mint csengelei bér-
lők tényleg összeadtak pénzeket, de nem azért, 
hogy az OFB-t uj eljárásra bírják. E l m o n -
dották, hogy a két ügyvéd csupán azt Ígérte 
meg nekik, hogy a város hatóságát felvilágo-
sítják arról, hogy a tulmagas bérleti összege-
geket a bérlők nem tudják megfizetni. Arról 
azonban nem volt szó. hogy a mozgalom a 
város földjeinek megszerzésére irányult volna. 

Kihallgatta a bíróság Nippold Jánost, az 
OFB főmérnökét is, aki elmondotta, hogy 
az ő szerepe csupán az volt, hogy a hozzá-
intézett kérdésekre az OFB eljárás módozatait 
ismertette. 

Posztós Mihály, Gyólay István detektívek, 
mint tanuk elmondották, hogy a csengelei 
bérlők mozgalmát ők nyomozták le. Néhány 
olyan nyugtát, amelyek befizetett pénzekről 

szóltak, sikerült lefoglalni, de ezekből nem 
tűnik ki, hogy a bérlők a befizetett összege-
ket milyen célokra a d t á k . 

Dr. Klein Béla vádbeszéde után a vádlottak 
védelmében dr. Tóth László és dr. Fajka La-
jos felmentést kértek. Dr. Fajka Lajos elpa-
naszolta, hogy Szeged város 16 ezer bérlője 
előtt mind a mai napig titok, hogy a víros 
70 ezer holdas birtokából egyetlen szegedi ille-
tőségű igényjogosult sem kaphatott földet. Ped ig 
a város tanácsa állítása szerint az OFB birája 
az összes szegedi igénylők névsorát átvette. 
Földet azonban senki sem kapott. A bérlők 
a magas bérleti összegek miatt az árendát 
nem tud ják kifizetni és a bérlők háromnegyed-
része adós a városnak. Tönkre ment és rciost 
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egy töredéke azért került a vádlottak padjára, 
mert jogosan elégedetlen. A vádlottak felmen-
tését kérte. 

Dr. Ráday László járásbirő ezután Ítéletet 
h i rde t e t t . A biróság az összes vádlottakat 
felmentette n vád alól. Kimondotta a biró-
ság, hogy nincsen bebizonyítva az, hogy a 
vádlottak azért veitek volna jel pénzeket, hogy 
az OFB már befejezett eljárását meg akarták 
volna változtatni. A kihallgatott tanuk ezt 
nem igazolták és igy a vádlottakat fel kellett 
menteni. A felmentő ítéletben dr. Klein Béla 
ügyészi megbízott megnyugodott és iaar, 
jogerős. 

Autó és teherkocsi súlyos karambolja 
az újszeged! országúton 

A teherkocsi felborult és ulasai lerepüllek az ülésről 
(A Délmagyarország munkatársától.) Sú-

lyos autókarambolról tétlek jelentést pénte-
ken délelőtt a szegedi .rendőrségnek. A kar am-
bol csütörtök déultán a szőregi országidon 
történt. Nagy Imre István makói kereskedő 
S 24—9070. számú személykocsijával Sző reg-
ről Szeged felé közeledett az országúton. Az 
autó rendes sebességgel haladt az uton, ami-
kor az Árpád-ollhon közelében kerülnie kel-
lett. Egy mésszel és cementtel megracott 
kocsi igyekezett Szőreg felé. A kocsin Barna 
Péter és Csórja Istvánná ültek. Az autó tül-
költ és hogy kitudja a kocsit kerülni, az ut 
jobboldalára tért ki. Eköjben azonban a 
teherkocsit az autó elrántotta magával. A 
teherkocsi jelborult és utasai messze kire-
pülve, nekivágódtak az országút árokfalár ak. 
A kocsiban ülők közül Barna Péter súlyo-

sabban, Csórjáné könnyebben sérült meg. 
A súlyos karambol után megindult csend-

őri nyomozás során megállapították, hogy a 
szerencsétlenségért a legnagyobb valószínű-
ség szerint az autó vezetője felelős. Az autó-
nak nem kellett volna az úttest jobboldalára 
átcsapni és ez idézte elő a szerencsétlenséget. 

A teherkocsi megsérült utasait a karambol 
után azonnal beszállították Szőregre, ahol a 
szőregi községi orvos vizsgálta meg sérülé-
seiket. Állapotuk azonban annyira súlyosbo-
dott, hogy pénteken délután beszállították 
őket a szegedi közkőrházba. • 

A csendőri nyomozás most azt igyekszik 
pontosan megállapítani, hogy az autó veze-
tőjét a szerencsétlenségért milyen mértékben 
terheli a felelősség. . 

Becker porosz kultuszminiszter 
szeptemberben megtekinti a s z e g e i egyetemi 

építkezéseket 
S z e m l e a s z e g e d i k ö z é p i t k e z é s e k körül 

(A Délmagyarország munkatársától.') L á z a s 
tempóban folynak a Templom-téri épitktzé-
sek, gyorsan emelkedik a püspöki palota, 
de méginkább sietnek a kémiai intézettel, 
amelyet a jövő hónapban tető alá akarnak 
hozni. A nagy sietség oka az, hogy gróf 
Kiebclsberg Kunó kultuszminiszter a kezel 
jövőben Magyarországra látogató porosz ko lé-
gájának, Becker kultuszminiszternek be 
akarja mutatni a szegedi egyetemi intézeteket. 
Befejezik azonban a püspöki palota kőműves-
munkáinak nagyobb részét is még a hideg 
idők beállta előtt. A kémiai intézet és a 
püspöki palota építkezési munkái azonbar a 
télen sem fognak szünetelni, mert az ipari 
munkákat fogják végezni, amelyeket a vál-
lalkozóknak már kiadtak. 

Szeged többi középitkezései közül a rók'isi 
elemi iskoláé halad javában előre. Sajnos 
a tervezett háromemelet helyett csak egyeme-
letes lesz Szeged uj elemi iskolája, ennek oka 
pedig az anyagiak hiánya volt. Ide jön a 
nagy állami és modern tornacsarnok is. Mind-
ezeket az objektumokat szeretnék már a a-
vasszal áladni rendeltetésüknek, annyi azon-
ban bizonyos, hogy Ífi30 szeptemberében már 
az uj iskolában kezdik meg a tanilást. 

Tiz nappal ezelőtt megkezdték az iparos-
tanonciskola építését is. Egyelőre a földki-
emelést végzik, de pár napon belül az ala-
pozási munkákhoz is hozzáfognak. A tanoi c-

iskola építésével nagyon kell sietni, mert azt 
minden körülmények között a jövő év szep-
temberében megnyitják. 

A Taschler-telepi városi bérház építését 
szintén megkezdték. Az alapozási munkálatok 
azonban itt rendkívül nehezen folynak, mert 
a talajvíz állandóan akadályozza az intenziv 
munkáí és szivattyúkat kellett beállítani a • 
felfakadó talajvizek eltávolítására. Itt még 
egy kellemetlen akadálya van az építkezésnek. 
Ugyanis nincsen magasnyomású vízvezeték, 
ez pedig a malterozási munkálatokat hát-
ráltatja. 

Épül a Kossuth" Lajos-sugáruti kétemeletes 
városi bérház is, amelyben huszonhét modern 
két- és háromszobás lakás lesz. 

Az egyetemi intézmények közül ujat ebben 
az évben már nem építenek. Az Eötvös Lo-
ránd-kollégium és az u j kórbonctani inté-
zet építéséhez 1930 tavaszán kezdenek hozzá. 

E l ő k e l ő biztosító intézet s z e g e d i 
képviselete vezetésére 

agilis, garanciával bíró 

keres. 
Jelige „Biztos jövő 23782" Blockner Hir-
detőirodába, Budapest, Andrássy ut 2. B.SO 


